
Rozliczanie delegacji w programie Tachospeed 
 

W programie Tachospeed możliwe jest rozliczanie delegacji w dwojaki sposób. 

 
 

Delegacje jednodniowe 

 

W przypadku gdy kierowca każdego dnia wyrusza i wraca do bazy, możliwe jest 

hurtowe rozliczenie każdego dnia z osobna zaznaczając opcję delegacje jednodniowe.  

 

 
 

Delegacje jednodniowe są najczęściej delegacjami krajowymi. 

 

W trybie delegacji jednodniowych wystarczy zaznaczyć żądany okres rozliczenia 

delegacji np. od 2008-03-01 do 2008-03-31. Następnie zaznaczamy czy źródłem naszych 

danych są jedynie wykresówki czy też dane cyfrowe i wykresówki oraz wciskamy 

przycisk Pobierz dane. 

 

 
 



Po pobraniu danych każdy dzień z osobna jest przedstawiony w formie tabelarycznej i 

są utworzone kolejne delegacje. 

 
 

Pokazany jest czas trwania delegacji jednodniowej oraz przysługująca stawka 

rozliczenia diety jednodniowej. 

 

Następnym krokiem jest wydrukowanie rozliczenia w formie Pełnego raportu lub 

Raportu w zależnościu od upodobań. 

 
 

Delegacje wielodniowe 

 

W przypadku delegacji wielodniowych, każdą delegację tzn. każdą podróż służbową 

należy rozliczać osobno. W tej sytuacji należy wybrać datę rozpoczęcia delegacji oraz 

datę jej zakończenia. A więc należy wybrać datę 1 dnia podróży służbowej i wyruszenia 

z bazy oraz wybrać datę ostatniego dnia podróży służbowej tj. powrotu do bazy 

przedsiębiorstwa. 

 



 
 
 

Delegacja wielodniowa krajowa 

 

W przypadku rozliczenia diet z podróży służbowej krajowej wystarczy zaznaczyć na 

datach start i koniec delegacji oraz wcisnąć przycisk Pobierz dane. 

 

Jeśli w kabinie pojazdu znajduje się łóżko to możliwe jest oznaczenie tej opcji i wybranie 

odpowiedniej stawki procentowej ryczałtu za nocleg. 

 

 
 

Poszczególne pola w tabeli są możliwe do edycji tj. m.in.: Czas, Diety, Nocelgi 



 
 
 

Delegacja wielodniowa zagraniczna 

 

W przypadku rozliczenia delegacji zagranicznej istnieje możliwość rozliczenia wg jednej 

stawki zagranicznej lub wg stawek poszczególnych krajów, w których kierowca 

przebywał. 

 

Aby rozliczyć cześć delegacji zagranicznej wg jednej stawki wystrczy oznaczyć opcję 

Tylko jedna stawka zagraniczna. 

 
 

Następnie w przypadku danych cyfrowych niezbędne jest uzupełnienie informacji o 

krajach pobytu oraz o momentach przekroczenia granicy. W tym celu należy rozwinąć 

menu podręczne i wybrać dwukrotnie |Wstaw zdarzenie po|. 

 

W pierwszym dodanym wierszu wybieramy kraj, do którego kierowca podróżował i w 

kolumnie |Czynność| wybieramy zdarzenie |Granica|.     

 



 
 

Następnie możemy wybrać czas przekroczenia granicy z wybranym krajem w kolumnie 

|Czas| oraz |Data|. 

W drugim dodanym wierszu zaznaczamy czas przekroczenia granicy, kiedy kierowca 

powraca do kraju. Należy wtedy zaznaczyć w kolumnie |Kraj| kraj powrotu czyli Polska, 

oraz w Kolumnie |Czynność| zaznaczamy Granica. 

 

 
 

Następnie możemy wybrać dokładną godzinę i datę przekroczenia granicy w kolumnach 

|Data| i |Czas|. 

 

W przypadki rozliczania delegacji zagranicznej możliwe jest rozliczenie w obcej walucie 

ale również w PLN.  

Aby dokonać przeliczenia na PLN wystarczy wcisnąć przycisk |PLN| 



 
 

W programie Tachospeed jest możliwość pobierania kursów walutowych, ale jedynie z 

bieżącego dnia! W pozostałych przypadkach kursy walut należy wpisać ręcznie oraz 

zaznaczyć opcję |Przeliczaj diety| 

 

 
 

 


